
Łączenie dokumentu MS Word z MS Excel 

planowanie Andrzejek 
klasa 2 gimnazjum 

 

Cele lekcji::  

− Poznanie możliwości wykorzystania komputera i oprogramowania MS Office w życiu 
codziennym 

− Utrwalenie umiejętności tworzenia tekstu w edytorze MS Word. 

− Opanowanie umiejętności wprowadzania prostych formuł w arkuszu kalkulacyjnym 

− Kształtowanie umiejętności łączenia dokumentów MS WORD z MS Excel 

Działania: 

- uczniowie korzystają z edytora tekstu do przygotowania prostych dokumentów 

- uczniowie wykonują obliczenia dla określenia i zobrazowania prostych zależności między nimi 

Osiągnięcia:  

- uczeń tworzy teksty z zastosowaniem numerowania i wypunktowania akapitów  

- tworzy tabele, formatuje i wypełnia ją tekstem 

- wykonuje proste obliczenia posługując się komputerem  

 

 

Przebieg zajęć 

 
Na zajęciach pojawia się kilka niezwiązanych ze sobą pojęć. Są to: lista punktów, tabela, 

arkusz kalkulacyjny. Motywem spajającym tematykę tych zajęć jest wspólne działanie uczniów 
przy organizacji Andrzejek. Jest on pretekstem do przypomnienia już poznanych operacji edytora i 
wprowadzenie innych. 

Przy organizacji staramy się zaangażować wszystkich uczniów, czyli pojawia się praca 
grupowa. Praca z edytorem tekstów pomoże w układaniu list np. planu pracy, niezbędnych 
zakupów, osób funkcyjnych. Do tego celu wykorzystamy tabele. 

Organizacja wspólnego przedsięwzięcia powinna uwzględniać różnorodne aspekty, w tym 
ekonomiczne np. policzenie kosztów uroczystości. Do realizacji takiego tematu świetnie nadaje się 
użycie arkusza kalkulacyjnego. 

 

 

 

 

Plan zajęć 
 

I Przypomnienie uczniom na przykładowym tekście operacji redakcyjnych, które już 
znają i stosują np. akapit, wcięcie, formatowanie akapitu, wskazać fragmenty wyróżnione. 

Posługiwanie się listą punktów. 

Gdy naciśniesz przycisk Numerowanie wówczas na początku każdego nowego akapitu 



będzie automatycznie wstawiany kolejny numer. 

Ponowne naciśnięcie przycisku Numerowanie likwiduje numer przed akapitem, w którym 
znajduje się kursor. 

 

Nowym elementem redakcyjnym jest lista wyliczeń. Uzasadnieniem jest zapisanie w 
punktach planu pracy, który układają najpierw na tablicy. 

 

Np. Plan pracy 

1. Miejsce uroczystości i czas 

2. Lista osób biorących udział..... 

3. Jakie czynności należy wykonać 

4. itd. 

 

II. Umieszczenie listy osób i przydzielonych im funkcji w tabeli. 

Ćw. Utwórz podobną tabelę wykorzystując wstawioną poniżej 

 
  

  

1. Zwęzić pierwszą kolumnę 

2. Dodać kolumny (zaznacz kolumnę, wstaw kolumnę)  

3. Dodać wiersze . 

4. Wpisać tekst (ustaw najpierw kursor w wybranym polu) 

5. Przygotować tabelę przeznaczoną na listę osób i przydzielonych im funkcji w związku z 
organizowaną uroczystością oraz terminem wykonania zadań 

 

Na tablicy uczniowie wspólnie układają tabelę, którą będą tworzyć za pomocą komputera 

    

L.p. Imi ę Nazwisko Czynność Termin wykonania 

1.  Jan  Kowalski Kupić baloniki  

2.  Józef Nowak Wystrój sali  

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 

 



III. Wykorzystanie ar kusza kalkulacyjnego. 

Arkusz będzie wykorzystany do wykonywania obliczeń. 

Uczniowie najpierw rozplanowują wydatki(wstępnie w grupach dyskutują i ustalają 
konieczne zakupy). 

 

L.p. Nazwa towaru Ilość Cena jednostkowa Koszty 

1 coca cola 30 4zł =C2*D2 
     

     

     

     

     

     

     

     

   Suma  

Składka  

 

Analizując poszczególne pozycje uczniowie zastanawiają się nad rodzajem produktów, ceną, 
ilością  itd. 

Etap projektowania postaci arkusza można uprościć, jeżeli nauczyciel wcześniej przygotuje 
tabelę, w której uczniowie wpisują poszczególne pozycje kosztorysu wydatków. 

Wykonany arkusz kalkulacyjny wstawiaja do dokumentu tekstowego MS Worda. 

 

OSIĄGNIĘCIA 
Uczniowie nauczyliśmy się: 

� Zapisywać plan pracy w postaci numerowanej listy  

� Przygotować tabelę 

�  Dodawać wiersze i kolumny w tabeli  

�  Zmieniać ich wielkość 

�  Wypełniać tabelę tekstem 

�  Planować większe obliczenia w arkuszu 

�  Stosować wbudowane w arkusz działania arytmetyczne 

� Wstawiać dokument MS Excel do MS Word 

 

 

Podsumowanie: 
Po zakończeniu imprezy cała klasa może dołączyć jej dokumentację do kroniki klasowej. W dokumentacji 

powinno również znaleźć się sprawozdanie i podsumowanie, czyli co się udało zrealizować, a czego nie udało. 

 
 


